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K ú p n a   z m l u v a 
 podľa § 409 a následných ustanovení  Obchodného  zákonníka   

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Predávajúci :          

 

        Obec Korytárky 

        sídlo:  Obecný úrad, Korytárky 215, 962 04 Korytárky     

        zastúpený:  Dušan Mitter – starosta obce              

        IČO:    17066905                                   

        DIČ:    2021331070                                  

     

(ďalej len „ predávajúci “) 

 

a 

 

Kupujúci:               

 

      ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Slovenská republika 

      miesto podnikania: Partizánska cesta 8197/401, Banská Bystrica 

      Štatutárny orgán: PhDr. Tomáš Mydlo, MBA- riaditeľ 

      IČO:  42194717 

      DIČ:  2023304580 

              

 (ďalej len „ kupujúci“ ) 

 

 uzatvárajú nasledovnú kúpnu zmluvu 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Kupujúci má záujem obstarať, resp. nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva 

špeciálne sanitné vozidlo,  a to na účely svojej podnikateľskej činnosti. 

  

2) Predávajúci má záujem predať predmetné špeciálne  sanitné vozidlo, pretože ho  

nepotrebuje na svoje služobné účely, pričom Obecné zastupiteľstvo v Korytárkach 

rozhodlo o jeho predaji, na zasadnutí konanom dňa 06.07.2022. 

 

3)  Na základe vyššie uvedených skutočností, za účelom dosiahnutia záujmu oboch 

zúčastnených strán  uzatvárajú účastníci túto  kúpnu zmluvu. 
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Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom zmluvy je predaj a kúpa ŠPECIÁLNEHO VOZIDLA  značky 

VOLKSWAGEN, obchodný názov CRAFTER, druh: SC SANITNÁ RZP, rok 

výroby 2008, VIN: WV1ZZZ2FZ87006309, farba: biela, EVČ : DT-113 BR,  ktorého 

výlučným vlastníkom je predávajúci. 

 

2) Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy odovzdať kupujúcemu pri podpísaní tejto kúpnej 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať  a zaplatiť zaň predávajúcemu 

kúpnu cenu podľa bodu II. tejto zmluvy. 

 

 

                                                                      Čl. III. 

                                                     Kúpna cena a jej splatnosť 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet kúpnej zmluvy špecifikovaný v čl. 

II., ods. 1)    tejto zmluvy  je  stanovená  vo výške 1.000,- € slovom: Jedentisíc eur. 

  

2) Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť  predávajúcemu v hotovosti do pokladne obce, 

v deň podpísania zmluvy oboma stranami.  

 

3)  Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že kúpna cena bola stanovená na základe prieskumu 

trhu, pričom dohodnutá výška kúpnej   ceny  zodpovedá trhovej cene predmetu kúpnej 

zmluvy. 

 

 

                                                                   Čl. IV. 

                                                     Ďalšie zmluvné dojednania 

 

1) Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom uhradenia kúpnej 

ceny v plnej výške. 

 

2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom odovzdania a prevzatia 

predmetu zmluvy. 

 

3) Kupujúci potvrdzuje podpisom tejto zmluvy zároveň, že motorové vozidlo spolu 

s Osvedčením o evidencii – technický preukaz,  potvrdením o zaplatení povinného 

zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla osobne prevzal 

pri podpise tejto zmluvy. 

 

4) Predávajúci prehlasuje, že stav predmetu zmluvy zodpovedá počtu najazdených 

kilometrov, technický stav zodpovedá veku a stanovenej kúpnej cene vozidla a kupujúci 

prehlasuje, že stav predmetu zmluvy je mu  dobre známy a že si  nevymieňuje žiadne 

osobitné vlastnosti predmetu zmluvy, pričom predmet zmluvy sa prevádza tak, ako stojí 

a leží.  
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                                                                     Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Kúpna zmluva je uzatvorená  v súlade s prijatými Zásadami hospodárenia s majetkom 

obce, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Korytárkach,  a predaj 

predmetného vozidla bol schválený  Uznesením č. 18/2022, zo dňa 06.07.2022.  

 

2) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne, na základe ich slobodnej 

a vážnej vôle, že ju neuzatvorili  v tiesni, ani za zrejme nevýhodných podmienok, že si 

zmluvu prečítali,  jej  ustanoveniam porozumeli a  zmluvu schválili , na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 

po jednom exemplári. 

 

4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

V  Korytárkach,   dňa .....................       

 

 

     predávajúci:                                                           kupujúci: 

 

 

    ...........................................                                       .........................................  

            Dušan Mitter                                                   PhDr. Tomáš Mydlo,MBA 

    starosta obce Korytárky                                   ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

 


